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Wprowadzenie 
 

Poradnik do Car Mechanic Simulator 2014 to kompletny przewodnik pozwalający odkryć wszystkie tajniki 
pracy mechanika samochodowego w wirtualnym garażu. Znalazł się tutaj kompletny opis przejścia 
wszystkich misji dostępnych w ramach kampanii dla jednego gracza, wraz z 
wyszczególnieniem elementów samochodu przeznaczonych do naprawy i wymiany, 
dokładnymi ilustracjami oraz spisem wyzwań i zadań, które składają się na kompletny obraz 
zlecenia otrzymanego przez gracza wraz z gratyfikacją pieniężną uzyskiwaną za ich zaliczenie. Nie 
brak tutaj także porad ogólnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu samochodowego oraz obsługą 
poszczególnych pojazdów – ponadto poradnik zawiera także opis jazdy testowej, książek 
serwisowych oraz wirtualne spacery po garażach, w których przedstawione zostały wszystkie 
newralgiczne punkty ułatwiające nam pracę nad kolejnymi zleceniami. Sekcja porad dodatkowo została 
poszerzona o fragmenty dotyczące naprawy używanych części oraz sposoby przedostawania się do 
wybranych części pojazdu. Solucję uzupełnia także lista wszystkich części dostępnych w sklepie 
wraz z ich ceną oraz elementem samochodu, w którym znajdują one zastosowanie.  

Zawartość poradnika do gry Car Mechanic Simulator 2014: 

 Szczegółowy opis przejścia wszystkich misji dostępnych w ramach kampanii dla pojedynczego 
gracza 

 Szereg porad dotyczących czynności związanych z funkcjonowaniem garażu – jazd testowych, 
diagnostyki, obsługi sklepu czy też najprostszych operacji związanych z wymianą oleju czy opon 

 Wirtualne spacery po trzech garażach odsłaniające najważniejsze elementy ich wyposażenia 

 Opisy jazdy testowej, ścieżki diagnostycznej i chip tuningu 

Amadeusz „ElMundo” Cyganek (www.gry-online.pl) 

 

O poradniku 
By ułatwić nawigację po poradniku, postanowiłem skorzystać z kolorów ułatwiających odnalezienie 
najważniejszych informacji: 

 kolorem zielonym zostały zaznaczone wszystkie elementy wyposażenia samochodu oraz garażu, 
które zostały wykorzystane w danym momencie misji czy też części porad 

 Kolorem pomarańczowym oznaczyłem angielskie nazwy czynności oraz przedmiotów 
wykorzystywanych w danym fragmencie poradnika 

 Kolorem brązowym zaznaczone zostały nazwy czynności, które wykonujemy w trakcie rozgrywki 

Poradnik został przygotowany na podstawie gry w wersji 1.0.5.8. 
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Porady ogólne 
 Przed kupnem części warto dokładnie zdiagnozować problem i konkretnie określić, który element 

nadaje się do wymiany – zwłaszcza na początku rozgrywki błędy związane ze złym doborem 
komponentów mogą poważnie odbić się na Twoim stanie konta. 

 Jeśli wydaje Ci się, że samochód został przez Ciebie w całości złożony, a gra nadal nie pozwala Ci 
zakończyć misji wyświetlając komunikat o niekompletności pojazdu, to w zlokalizowaniu 
zagubionej części z pewnością pomoże szybki rzut oka na stan ekwipunku – elementy z wysokim 
współczynnikiem stanu utrzymania zazwyczaj wskazują na to, że mogłeś o nich zapomnieć. 

 Zawsze warto przeprowadzić jazdę testową lub test diagnostyczny nawet wtedy, gdy nie 
wymagają tego cele misji – dzięki temu możemy sprawdzić stan techniczny pozostałych części 
pojazdu. 

 Gra nie przewiduje żadnych limitów czasowych i nie pozwala na zakończenie misji w momencie, 
gdy popełniliśmy jakikolwiek błąd podczas naprawy samochodu – spokojnie planuj zatem swoje 
działania i nie spiesz się. 

 Staraj się nie wykonywać wszystkich zadań naraz, lecz zajmuj się każdą częścią osobno – 
unikniesz wtedy problemów związanych z ponownym składaniem poszczególnych elementów 
pojazdu. 
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Podstawy rozgrywki 
S t e r o w a n i e  

P o r u s z a n i e  s i ę  p o  g a r a ż u  

 

Poruszanie się  

 

Wykonanie akcji 

 

Wywołanie menu 

 
D z i a ł a n i e  w e w n ą t r z  s a m o c h o d u  

 

Obrót kamery 

 

Zoom 

 

Akcja 

 

Wywołanie menu 

 

Odkręcanie śrubek (przytrzymaj) 

 
J a z d a  t e s t o w a  

 

Sterowanie pojazdu 

 

Zmiana widoku kamery 
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